
 

 

Word jij onze nieuwe collega? Gezocht: 
Controleleider 

  

 Werk- en denkniveau:     HBO 
 Functieniveau:           Senior 
 Uren per week:      32-40 uur 

 Locatie:    Rotterdam 
 Solliciteer direct:               werken@steens.nl 
 Sluitingsdatum:                            1 maart 2019 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste controleleider! 

Als controleleider werk je samen met enthousiast en professioneel team van 18 collega’s aan 

controle opdrachten bij onze klanten. Samen met de Extern Accountant ben je mede 

verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de controle opdracht, waarbij je rekening 

houdt met het budget en de planning. Heeft de klant vragen? Dan ben jij het eerste 

aanspreekpunt. 

Wat je gaat doen 

✓ Jij bent verantwoordelijk voor diverse uitdagende controle opdrachten bij onze klanten. 

Hierbij ben je mede verantwoordelijk voor de voorbereidingen, budgetbewaking en 

planning.  

✓ Je waarborgt de kwaliteit van de controle opdrachten, maakt risico analyses en voert 

adviesgesprekken met onze klanten 

✓ Je fungeert als aanspreekpunt voor de klant 

✓ Jij bent verantwoordelijk voor het team. Je begeleidt en motiveert jouw collega’s en 

zorgt voor een prettige werksfeer en goede samenwerking. 

Wat wij bieden 

✓ Een marktconform salaris met een vaste 13e maand én 50/50 pensioenregeling 

✓ Een uitdagende baan in een werkomgeving waar aandacht is voor een gezonde balans 

tussen werk en privé  

✓ Een uitstekende studiekostenregeling: een vervolgstudie aan bijvoorbeeld de Nyenrode 

Business Universiteit volg je geheel op kosten van het accountantskantoor en het 

eventueel door ons overnemen van studiekosten is bespreekbaar 

✓ Goede en persoonlijke begeleiding om jou verder te helpen ontwikkelen binnen jouw 

vakgebied 

✓ Een leaseauto of volledige reiskostenvergoeding als je met het openbaar vervoer reist 

✓ Een laptop en Iphone van de zaak 

✓ Sociale activiteiten zoals gezellige kwartaalborrels en bedrijfsuitjes met je collega’s 



 

 
 

✓ Abonnement bij de sportschool 

✓ Korting op een maat- of mantelpak 

 

Wat wij vragen 

✓ Jij hebt een afgeronde hbo/wo – opleiding richting Bedrijfseconomie of Accountancy en 

je bent in de afrondfase van de RA 

✓ Jij hebt 5 tot 8 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen de controlepraktijk 

✓ Je bent nauwkeurig en kwaliteitsgericht en houdt vakkennis up to date 

✓ Je bent betrokken, een teamplayer en beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden 

Solliciteren? 

Denk jij dat je de juiste aanvulling bent op ons team? Solliciteer dan nu! Stuur je cv met 

motivatiebrief naar werken@steens.nl of solliciteer via de sollicitatiebutton.  

Wil je meer weten over deze functie of Steens & Partners? Neem contact op met onze collega 

Esmee Verhoeve, HR-medewerker. Zij staat je graag te woord om je vragen te beantwoorden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Esmee Verhoeve 

010-4564677 

e.verhoeve@steens.nl 

 

https://www.steensenpartners.nl/solliciteer-direct-voor-financieel-administratief-medewerker
mailto:werken@steens.nl
tel:0104564677
mailto:e.verhoeve@steens.nl
https://www.linkedin.com/in/esmee-verhoeve-755586bb/

